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Концепция

Създаване на авангардна, атрактивна, младежка връхна 

дреха от стари текстилни материали „Ходеща галерия“

Проектът е с изцяло експериментален характер и 

полученият продукт също е експериментален.

Идеята е авторска и без точен аналог в 

направеното от мен проучване.



Идеен проект



Материали

Текстил от 8 чифта дънки с 
3 основни цвята – син, 
черен и жълтеникав;

Дебели цветни конци;

4 цвята мулине за 
съединяване на платовете;

Текстилни бои



Технологична 

последователност

Отделяне на текстилни 
парчета дънков плат от 8 
чифта дънки;

Ръчно зашиване на 
дънковите парчета;

Рисуване на изображения 
с текстилни бои с 
помощта на клечки за уши



Продукт с експериментален характер





Качества на продукта

1. Моят продукт е авангарден, атрактивен, експериментален и е изработен чрез

техниката patch-work и ръчно шиене;

2. Продуктът дава възможност да се оползотворяват стари текстилни дрехи, с което се

намалява отпадъка;

3. Продуктът може да се изработи в домашни условия;

4. Продуктът дава възможност за творчество;

5. Продуктът е нестандартен



07.12.2021 г.

Иновативен дизайн

Модул 1 „Зелени технологии в дизайна“ - РПП



Изработване на 
продукт от стари 

текстилни 
материали

,,Зелен рестарт“

Презентация на Катрин Колева от 

11в клас

Ръководител: Галя Аралова



Проучване



Проучих в интернет как да дадем 

нов живот на старите ни дрехи и 

какво можем да направим с тях.



Идейният проект 
е с 

експериментарен 
характер



Материали, използвани при 

изработване на продуктите

Игла

Конец

Лепило

Мъниста 

Ножица

Дантела

Стара блуза

Акрилни бои

Четка за 

Рисуване

Игла

Конец

Ножица

Стари дънки

Блуза Калъф за 

телефон



Технологична 

последователност-Блуза



Стара блуза преди началото на промяната



Залепена за джобчето 

дантела с пеперудки

Дантелата отрязах от този 

стар шал



Прибавих дантела и на ръкавите



След това залепих мъниста по 

деколтето и ръкавите и с това 

приключих



Технологична 

последователност-калъф          

за телефон



Първо изрязах задния джоб от стари 

дънки, след това заших по краищата



Направих си шаблон-звезда и го използвах 

за декорацията







Калъф за телефон



Несесер





 04.12.2021 г.

 ПГД „Елисавета Вазова“

 София



Трансформиране на стари
дънки в дънкова пола

И З Р А Б О Т И Л :  З О Р Н И Ц А Ч О М П А Л О В А – X I  B  К Л А С

Р Ъ К О В О Д И Т Е Л :  Г А Л Я А Р А Л О В А



I. Материали:

* С ТА Р И Д Ъ Н К О В И П А Н ТА Л О Н И

* Ш Е В Н А М А Ш И Н А

* Д Е Б Е Л И К О Н Ц И З А Д Ъ Н К О В П Л АТ



II. Технологична последователност

1. Скъсяване на дънките с дължина около коляното

2. Разпаряне на старите дънки по вътрешния шев

3. Зашиване на да двата крачола в пола



III. Финален продукт



Учебен предмет „Иновативен дизайн“ – РПП

Модул 1 „Зелени технологии“

02.12.2021 г.



Редизайн на стари текстилни 

материали в сет от три части

Проект по „Иновативен дизайн“ - РПП

Модул 1 „Зелени технологии“

Изработили: Борислава Бакова - №6

Екатерина Атанасова - №12

11В клас

Ръководител: Галя  Аралова



Концептуална идея

Ние нямахме точна идея за това как ще изглежда проектът 
ни и експериментирахме, като всичко се случваше 
едновременно с изпълняването на задачата. 

Стремяхме се да реновираме стари дрехи в модерен, 
авангарден, младежки сет от три части.



Идеен проект

Скица на шапката Скица на дънките



Реновиране на 

яке

Материали:

В процеса по реновиране 
на якето използвахме 
следните материали:

-старо дънково яке

-перли

-лепило

-парчета от други 
дънкови платове и 
дантела

Технологична 
последователност:

- Разрязахме якето;

- Залепихме перлите по 
ръкавите и в долната 
част на якето;

- Залепихме и 
парчетата плат

Разрязване на якето       Залепяне на перлите

Стилизиране 
на
парчетата 
плат и 
дантелата

21

3



ПРЕДИ

СЛЕД

Продуктът



Реновиране на дънки

Материали:

- стари дънки

- перли 

- конци

- силиконов пистолет

Технологична 
последователност:

- Разрязахме дънките по 
страничния шев;

- Залепихме перлите с 
пистолета;

- Върху задните джобове 
избродирахме рози;

- На предните джобове залепихме 
орнаменти



ПРЕДИ СЛЕД

Продуктът



Изработване на шапка

Материали:

-дънки

-перли

-шевна машина

Технологична 
последователност:

- Изрязахме парчета от 
дънките;

- Зашихме парчетата с шевна 
машина;

- Залепихме перлите 



ПРЕДИ СЛЕД

Продуктът



Можете да видите нашия сет от три части на линка:

https://drive.google.com/file/d/1ysPREdS6vdScWu785nVqsXDLVto5F_1v/view?usp=sharing



Благодарим за
Вниманиет0!

7.12.2021 г.



РЕДИЗАЙН НА СТАРИ 
ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И 

МАТЕРИАЛИ „ЗЕЛЕН СТАРТ"
„Четко- и пастодържач“

Изработено от: Виктория Арнаудова 11В клас N8 

с ръководител Галя Аралова 



Какво е представлява редизайнът?

По дефиниция редизайнът е изцяло модернизиране, 

подобряване или промяна на нещо, което вече 

съществува. В повечето случаи има за цел да запази 

функционалността на вече съществуващият 

продукт.Съвременният редизайн е 3 основни вида:

Технологичен ЕстетическиФункционален



„ЗЕЛЕН СТАРТ"



Проект: Четко- и пастодържач
◦Процес на изработка

МАТЕРИАЛИ

Престилка
Калъфи за прибори

Плосък ластик
Конци, ножица, 

молив, линия



Първа стъпка
Изчертаваме с молива върху 

престилката парче плат с 

размери около 29см.-

широчина и 44см. дължина.

Изрязваме го с ножица. Сгъваме го 

ширината, за да си определим къде 

ни е средата.

Захващаме с 

карфички сгънатото 

пърче плат от едната 

страна, за улеснение.

✂️



Втора стъпка

Режем ластика на 5 равни парчета и съответните парчета ги зашиваме по показания на 

картинките начин.



Трета стъпка

Начинът, по който трябва да са 

позиционирани нещата. Като 

преди това са премахнати 

ненужните притурки на 

калъфите.

И съответно зашиването на нещата към плата, но 

само за едната страна, за да 

се падат отвътре бодовете.



Четвърта стъпка

След като сме забили нашите притурки към плата, 

зашиваме лицевата част на държача за задната му 

част, като шием по всички страни без долната.



Пета стъпка

Изрязваме презрамката на престилката и 

режем две малки,равни парчето от нея.

Тези парчета ще служат за закачането 

на държача. Зашиваме ги, едното в 

единия ъгъл, другото в другия.



Преди и след:



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

Източници:

https://mebeli.info/

https://agrozona.bg/app/uploads/2013/04/zelena-

energia.jpg&usg=AOvVaw0Hs8DcOWEjWwv4uYbeAPro

https://mebeli.info/


Представено от: Калина Малинова и Виктория Яначкова 

11В клас

Ръководител: Галя Аралова







Обръщане на дънките 

разшиване и почистване 

на излишните конци



След като сме зашили 
полата, внимателно 
от вътрешната 
страна е време за 
детайли. От старата 
тениска изрязваме 
две малки 
квадратчета, които 
ще служат за 
декорация на 
дънковата пола



Вземаме останалата 

част от дънките 

(крачолите), разрязваме 

единия крачол на 

половина и махаме 

стърчащите конци. След 

което от тениската 

изрязваме половината 

съразмерно с дънките.



Съшиваме изрязания 

крачол и тениска по 

средата, за да се 

получи горната част 

на нашия дънков-

платнен топ.



Решихме за използваме 

целия материал, затова 

направихме и още едно 

горнище към визията.





✓ Първа визия



✓ Втора 

визия





Изработване
на

образователна игра

„Зелени технологии“

Изготвил: Офелия Милева от 11В клас

Ръководител: Галя Аралова



Въведение



Източници

• За въпроси и отговори на играта „Зелени технологии“

• За таблата на играта:



Идеен проект

размер на 
играта

15 x 20 см



Материали, използвани по  
време на работа

• Молив, графичен таблет

Етапи на работа
1. Изработване на скеч за играта;

2. Изготвяне на въпроси и отговори на 

тема „Зелени технологии“;

3. Импортиране на рисунката в
дигитална платформа



Правила на
играта

1. Всеки играч си избира пионка;

2. Първи е играчът, получил най-голямо число при хвърляне на зара;

3. Той тегли карта и отговаря на въпрос;

4. Така постъпват и другите играчи;

5. Играч, който не успее да отговори на въпросите, мести пионката един ход
назад;

6. Всяка карта е с трудност от 2 до 5. Числото на картата дава възможност за
движение повече от един път. Например, ако играчът отговори на карта с
трудност 4, той мести пионката 2 пъти;

7. Въпросите са изписани върху картите, а отзад – отговорите;

8. Има няколко карти с надпис „блокиране“. Притежателят на такава карта
може да блокира един играч по избор. Блокираният играч пропуска ход.



Въпроси и  отговори
на тема „Зелени 

технологии“

1. Каква е същността на зелените технологии?

Методи и материали за получаване на продукти от  
възобновяеми източници с минимално въздействие върху
околната среда

2. Що е иновация?

Развитие на алтернативни технологии, независими от  
невъзобновяеми енергийни източници или химични продукти

3. Какво предствлява зелената химия?

Използване на безвредни химически процеси и  
продукти, за да се намали производството и  използването 
на опасни вещества

4. Кои са етапите на рециклиране на текстил?

- Да се дари на пансиони, старчески домове и т.н

- Разделно събиране

- Сортиране по материал, цвят и вид

- Преработване на текстила във прежда и/или влакна



Въпроси и  
отговори
на тема 
„Зелени 
технологии“

5. Избройте продукти от  R-PET текстил?

- модни облекла и аксесоари

- официално облекло

- хотелски продукти

- килими

- завеси

- дамаски

- ученически униформи

- чанти и опаковки

6. Какво са зелени сгради?

Местоположение на сградата, избор на строителни

материали и източници на енергия

7. Какво са нанотехнологиите?

Прилагане принципите на зелената химия  и зеленото

инженерство в технологии и и продуктис наноразмери



Въпроси и  
отговори на 
тема „Зелени 
технологии“

8. Какво са въглеродните влакна?

Тънки, фини , здрави, леки полимерни нишки

9. Кои са целите на "зелените" технологии ?

- рециклируемост

- биопродукти

- зелена химия

- зелени нанотехнологии

- намаляване на вложената енергия

10. Кои са видовете метални тъкани ?

Лама, брокат, плюсченко, лурекс

11. Що е графен?

Единичен равнинен лист от свързани въглеродни атоми

12. Какво представляват стъклените влакна?

Влакна изработени от много тънки стъклени нишки



Краен продукт



Учебен предмет „Иновативен дизайн“ - РПП
Модул 1 , „Зелени технологии в дизайна“

11.12.2021 г.



Click to edit Master title style
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Изработване на продукт от 
стари текстилни материали 
на тема „Зелен рестарт“

И з р а б о т и л :  Я в о р  Н и к о л о в  11 В  к л а с

Р ъ к о в о д и т е л :  Г а л я  А р а л о в а



Click to edit Master title style
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Въведение:

81

Изготвяне на атрактивно
младежко облекло от стари

текстилни материали



Click to edit Master title style
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Идеен проект:

82

Рисунка на
идейния проект



Click to edit Master title style
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Материали:

83

* Дънки

* Фланелка

* Суичър



Click to edit Master title style
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Етапи:

84

* Лепене



Click to edit Master title style
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Етапи:

85

* Шиене



Click to edit Master title style
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Продукт:

86

Дънки за:

Студено време 

Топло време→



Click to edit Master title style
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Продукт:

87

Атрактивно
младежко облекло



Click to edit Master title style
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Източници:

88

1. YouTube

2. modern fashion

3. ideas4jeans



Click to edit Master title style
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Благодаря за 
вниманието!

07.12.2021 г.



Изработване на 
готварска престилка 

от стари дънкови платове

Изготвил: Моника Велева, №17, 11в клас

Ръководител: Галя Аралова 



Съдържание

1. Въведение     

2. Примерни модели 

3. Идеен проект 

4. Материали 

5. Етапи 

6. Финален продукт 

7. Източници за 
информация 



Въведение



Примерни модели



Идеен проект





Необходими материали 





Етапи на създаване 



I. Етап

Изрязване на 
необходимите 
части от стари 
дънкови дрехи





II. Етап

Нагъване на 
плата



III. Етап 

Зашиване на плата 
към дънковата 

престилка



Зашиване на 
джобовете към 

престилката 



IV. Етап

Декориране с 
текстилни бои



Финален продукт 



Преди След



Източници за информация

❑ Pinterest



Благодаря за вниманието!
11.12.2021 г.



Изработване на продукт от 

стари текстилни  материали 

„Зелен рестарт“

Изготвили: Латиция Тикьова и София Мраценкова от 11В клас

Ръководител: Галя Аралова



Въведение



1. Примерно видео за чантата на 

едно рамо:

2. Примерно видео за 

книгоразделителя: 

https://youtu.be/2S2C--plGyk -

започва от 10:30.

https://youtu.be/2S2C--plGyk


Идеен проект



Материали



За чантата

Пола

Дънки



За книгоразделителя

Картон

Част от полата



За ластика за коса

Ще ни е нужен само ластика от 

тази част на полата



Етапи

1.Изрязване на 

материалите
2.Шиене

3.Представяне



1.Чанта на едно рамо



Изрязване на 

материалите



Изрязване на полата 

на две части



Изрязване на полата на 

две части



Изрязване на джобовете от дънките



Изрязване на крачолите от 

дънките за презрамки



Шиене



Правим гънки по страните на 

изрязаните парчета



Режем плата от дънките за презрамки 

(презрамките са дебели 2 пръста)



Зашиване на презрамките



Обръщаме ги след 

като ги зашием (общо 

4 малки и 4 големи), 

след което зашиваме 

1 малка с 1 голяма.



Финален 

продукт





2.Книгоразделител



Изрязване на 

материалите



Изрязване на картона по образец на книго

разделител



Шиене



Зашиваме гънките от 

вътрешната страна, като 

оставяме едно незашито за 

да мушнем картона. След 

като зашием 3-те страни, 

обръщаме плата, слагаме 

картона и зашиваме и 4татат 

страна.



Финален 

продукт



Снимка от 

Латиция

Снимка от 

София



3.Ластик за коса



Изрязване на 

материалите



Изрязваме ластика от най-горната част на полата



Финален 

продукт





Благодарим за вниманието!



Източници

За формата на 

презентацията и 

използваната информация 

в нея.

TikTok, YouTube, 

SlidesGo, Flaticon



01.12.2021 г.

Проектът е защитен на 

02.12.2021 г.



ИЗРАБОТВАНЕ 
НА ИГРАЧКА 

ОТ СТАРИ 
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 

„ЗЕЛЕН РЕСТАРТ“

Изработил: Никол Цветанова
11в клас / №18

Ръководител: Галя Аралова



ВЪВЕДЕНИЕ

https://youtu.be/TNUgFjdhRJ4

https://youtu.be/QM1HO9lwX6o

1. YouTube клипове, от който са взети идеи:

• Този продукт е изцяло изработен на ръка , с което се 
различава от изработените продукти от споделените 

видеоклипове

https://youtu.be/TNUgFjdhRJ4
https://youtu.be/QM1HO9lwX6o


И Д Е Е Н  П Р О Е К Т



МАТЕРИАЛИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА

1. Плат - три цвята ;

2. Лепило;

3. Копчета за очите и носа – 3 бр.

4. Конци с различни цветове;

5. Памук и/или излишен плат за

запълването на вътрешността; 

6. Ластик



ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

1. Изрязване на две равни парчета плат за
тялото. Зашиване и запълване с памук и/или

остатъчен плат

Преди

След



ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

2. Всяка част на тялото се шие ръчно,  обърната с

вътрешната част навън,  обръща се и се пълни с памук

и/или плат.

Преди

След



ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

Преди

След

Преди

След

3. Изрязват се ушите, 
краката и ръцете на 

играчката и се 
зашиват.



ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

4. След като всички части са готови се пришиват към
тялото.

5. От белия плат се изрязват две малки парчета за
ушите и кръг за корема.

6. С лепило се залепят парчетата за ушите, а с конец се
зашива белият кръг за корема.



ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

7. От розовия плат се изрязва парче и се прави
панделка за врата. 

8. Изрязва се още едно по-голямо парче и от
него се прави пола. За полата в един от двата

края се пришива ластик.



ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

9. Две големи копчета се използват за очи

като се пришиват, а едно по-малко копче

се използва за нос. 

С текстилен маркер се рисува устата.



Финален продукт

Преди

След



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Източници: 09.12.2021 г.
YouTube и Google



ВЪВЕДЕНИЕ

https://youtu.be/TNUgFjdhRJ4

https://youtu.be/QM1HO9lwX6o

1. YouTube клипове, от който са взети идеи:

• Този продукт е изцяло изработен на ръка , с което се 
различава от изработените продукти от споделените 

видеоклипове

https://youtu.be/TNUgFjdhRJ4
https://youtu.be/QM1HO9lwX6o

